
 
บทที่ 3 

การวิเคราะห ออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 

 เปาหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือรวบรวมขอมูลกฎหมายท่ีสําคัญท่ีชวยบริการในเร่ืองการเรียนการสอน 
งานวิจัยของคณะ และการบริการชุมชนและสังคม เอาไวเพ่ือเปนประโยชนการเขาใชขอมูล คนหา
ความรูในเร่ืองกฎหมาย เปนฐานขอมูลในการเรียนรูคนควาหาขอมูลงานวิจัย ท้ังยังเปนส่ือและชวย
เพิ่มชองทางสําหรับชวยในการพัฒนาการเรียนรูสําหรับนักศึกษาหรือผูท่ีสนใจในกฎหมาย ดังนั้น
การออกแบบระบบจึงตองคํานึงถึงองคประกอบพื้นฐานภายในระบบท่ีจะใชในการนําเสนอ และ
การจัดการระบบ เพื่อทําใหผูท่ีนําระบบนี้ไปใชสามารถนําไปใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุดได ซ่ึง
ไดนําขอมูลตางๆ ท่ีรวมรวมไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบดังนี้ 
 
3.1 การวิเคราะหระบบ 
 ในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห สวนสําคัญ 4 สวน ไดแก 1) วิเคราะหระบบงาน
เดิม 2) ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 3) ความตองการของผูใช 4) ความสําคัญของระบบงาน
ใหม โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังนี้ 
 3.1.1  วิเคราะหระบบงานเดิม 
  การศึกษานี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหระบบการทํางานเดิมในการเรียนการสอน
ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงการทํางานเม่ือแบงตามระบบหลักท่ีจะพัฒนาแลวจะ
แบงไดเปน 3 สวน คือ 
  (1) การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร เปนการเรียนการสอนเน้ือหาเกี่ยวกับกฎหมาย 
ซ่ึงเปนกระบวนวิชาหลักท่ีมีการเรียนการสอน โดยคณาจารยคณะนิติศาสตร 
  (2) การบริการชุมชนและสังคม เปนโครงการในการใหบริการทางกฎหมายแกประชาชน 
โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการศึกษาและปลูกฝงจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแก
นักศึกษาในเร่ืองการใหบริการแกประชาชน และเพื่อเปนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน 
  (3) ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย ท่ีเปนฐานขอมูลงานวิจัยดานกฎหมาย พัฒนางานวิจัย
ทางดานกฎหมายและบริการวิชาการทางกฎหมายแกชุมชน 
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 3.1.2  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 
  (1) คณะนิติศาสตร ยังไมมีระบบงานสารสนเทศท่ีจะรองรับการทํางานในสวนงานตางๆ
ภายในคณะ 
  (2) ปญหาในสวนท่ีเปนระบบที่ชวยในการเรียนการสอน คือ ทางคณะยังไมมีระบบ
สารสนเทศท่ีบริการการเรียนและการสอนเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูระหวางคณาจารยและ
นักศึกษา และไมมีขอมูลทางสารสนเทศใหนักศึกษาไดเขาถึงเพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนภายในหองเรียน และขอมูลท่ีเปนเพียงไฟลเอกสารเทานั้น 
  (3) ในสวนท่ีเปนระบบการบริการชุมชนและสังคม ปญหาท่ีพบ คือ ทางคณะเคยมี
เว็บไซตท่ีบริการชุมชนและสังคมมากอน แตปจจุบันไดหมดอายุในแงของการจดทะเบียนท่ีอยูของ
เว็บไซต และขอมูลไมเปนปจจุบัน รวมถึงขอมูลบางสวนไดสูญหายไปแลว ทําใหไมมีแหลงขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลการใชบริการ และการใหบริการทางดานกฎหมายแกชุมชนและสังคม 
  (4) ในสวนท่ีเปนบริการงานวิจัยทางกฎหมาย ปญหาสวนใหญท่ีพบคือ ไมมีระบบ
สารสนเทศที่เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงสวนท่ีจะนําเสนอเผยแพร
ขอมูลเหลานี้ รวมไปถึงขาวสารของสวนงานวิจัยทางกฎหมาย 
 3.1.3  ความตองการของผูใช 
  จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว กลุมคณาจารยและผูบริหารจึงมีแนวคิดท่ีจะนําระบบ
สารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน คือ ใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
การเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการดังนี้ 
  (1) ตองการใหมีระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตรเพื่อรองรับการทํางานในสวนงาน
ตางๆภายในคณะ 
  (2) มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริการการเรียนและการสอนของคณะนิติศาสตร 
  (3) มีส่ือท่ีชวยในการเรียนการสอนของอาจารยคณะนิติศาสตร  
  (4) มีไฟลวีดิโอท่ีสามารถแสดงบนเว็บแอพพลิเคชัน เปนการสอนการบรรยายของ
อาจารยท่ีไดบรรยายไปแลว สามารถนําไปเรียนรูดวยตัวเองอีกคร้ังผานทางระบบ 
  (5) มีแหลงรวบรวมขอมูลท่ีจะสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรูนอกเหนือจากไฟลส่ือท่ีชวย
ในการเรียนการสอนของคณะ เชน เอกสารการเรียนการสอนดานกฎหมายท่ีมาจากภายนอก ลิงค
รวบรวมแหลงความรูจากสถาบันทางกฎหมายอ่ืนๆ หรือจากหนวยงานเอกชนทางดานกฎหมาย 
  (6) มีระบบสารสนเทศท่ีบริการชุมชนและสังคม โดยมีการรับคําปรึกษา ถาม -ตอบ 
คําถามเก่ียวกับกฎหมาย แกผูท่ีมีปญหา ผานทางระบบ  
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  (7) มีระบบสารสนเทศท่ีบริการงานวิจัยทางกฎหมาย โดยใหมีงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการ แสดงแกผูใชงานท่ีสนใจไดเรียนรูและสามารถคนหาได รวมท้ังสถิติรายงานสรุปขอมูล
ภาพรวมงานวิจัย เชน ขอมูลงานวิจัยในแตละป เปนตน 
  (8) มีฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลรวมท้ังรายงานการบริการงานในสวนงานภายในคณะ 
  (9) คนหาขอมูลไดงาย และรวดเร็ว 
  (10)   ตองการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชงาน 
 3.1.4 ความสําคัญของระบบงานใหม 
  จากการสํารวจระบบงานและความตองการของผูใช ทําใหแบงตามระบบหลักท่ีจะพัฒนา
แลวจะแบงไดเปน 3 สวน คือ การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร การบริการชุมชนและสังคม 
และศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
  (1) การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร  
  ระบบงานใหมจะชวยรองรับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2554 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขา
นิติศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในแผนปฏิบัติงานวาดวยเร่ือง การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนผาน IT/E-Learning จากการวิเคราะหแผนปงบประมาณ 2553 เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางการ
เรียนรูของนักศึกษา 
  เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการดําเนินการประกันคุณภาพประจําป
การศึกษา 2553 ในองคประกอบท่ี 2 เร่ืองการผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอมการเรียนรู ในเกณฑมาตรฐานท่ี 2 : มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
  รองรับการดําเนินการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2553 ในองคประกอบท่ี 7 เร่ือง
การบริการและการจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตาม
เกณฑมาตรฐานท่ี 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานท่ี 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ และ ตามเกณฑมาตรฐานท่ี 4 มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  (2) การบริการชุมชนและสังคม  
  เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการดําเนินการประกันคุณภาพประจําป
การศึกษา 2553 ในองคประกอบท่ี 5 เร่ืองการบริการวิชาการแกสังคม ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการ
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บริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ในเกณฑมาตรฐานท่ี 5 : มีการพัฒนาความรูท่ีไดจาก
การใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานและเผยแพรสูสาธารณชน 
  ทําใหไดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน โดยเปนการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน ผานระบบสารสนเทศ ตามภารกิจ
หลักของงานการบริการชุมชนและสังคม คณะนิติศาสตร 
  (3) ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย  
  เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการดําเนินการประกันคุณภาพประจําป
การศึกษา 2553 ในองคประกอบท่ี 4 เร่ืองการวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตามเกณฑมาตรฐานท่ี 3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
  ระบบงานใหมจะชวยรองรับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2554 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยทางนิติศาสตรท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม ในแผนปฏิบัติงานวาดวยเร่ือง การจัดทําขอมูลชองทางและวิธีการเผยแพร
งานวิจัย (วารสาร/นําเสนอท่ีประชุมวิชาการ) เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการเผยแพรงานวิจัยท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน 
  ทําใหไดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองปญหาท่ีแทจริงของชุมชน 
โดยเปนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการวิจัย และเปนการ
เผยแพรและประชาสัมพันธศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมายใหเปนท่ีรูจัก ตามภารกิจหลักของงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร 
 
3.2 การออกแบบระบบ 
 การออกแบบผังระบบงานเปนการนําความตองการของระบบมาจัดทําในรูปแบบแผนผัง
บริบท  (Context  Diagram)  หรือ  “พิมพเขียว”  เพื่อใหเห็นระบบงานท้ังหมด  สัญลักษณท่ีใชแสดง 
ดัง ตาราง 3.1  รวมถึงแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงของกระบวนการตาง ๆ  และผูท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดในระบบ  ท้ังนี้โดยใชสัญลักษณตามมาตรฐานการออกแบบ  ผังกระแสขอมูล (Data  Flow  
Diagram)  ดังนี้ 
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ตาราง 3.1  แสดงสัญลักษณตามมาตรฐานการออกแบบ ผังกระแสขอมูล 
สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย 

 

 
 

External Entity 

 

สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ 
หมายถึงช่ือของ บุคคล องคกร 
หรือ หนวยงาน 

 

 

 

Duplicated 
External Entity 

 

สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ 
ท่ีมีการแสดงซํ้ากันในหลายแหง
ใน Diagram 

 
 

 
 

Process 
สัญลักษณ การประมวลผล หรือ 
กระบวนการ 

 

 
 

Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 

 
 

Duplicated  
Data Store 

 

สัญลักษณการเก็บขอมูลระบบ ท่ี
มีการแสดงซํ้ากันหลายแหงใน
แผนผังการไหลขอมูล 

 

 
Data Flow 

 

สัญลักษณเสนทางการไหลของ
ขอมูล 
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 ท้ังนี้จากสัญลักษณตามมาตรฐานการออกแบบ  ผังกระแสขอมูล สามารถแสดงการวิเคราะห
และออกแบบระบบในรูปของแผนผังบริบท ดังนี้ 
 

 
รูป 3.1 แสดงแผนผังบริบท 

 
 3.2.1  การออกแบบกระบวนการจัดการ จากแผนผังบริบท จะเห็นวา ในระบบสารสนเทศท่ี
ออกแบบจะมีกระแสการไหลของขอมูลเขาและขอมูลออกไปยังกระบวนการตางๆ ซ่ึงมีท้ังหมด 9 
กระบวนการ ดังแสดงในรูป 3.2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 โดยแตละกระบวนการจะมีการ
ทํางานดังนี้  
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เจาหนาท่ีระบบสิทธ์ิการใชงาน

รายงานขอมูลเจาหนาท่ีระบบ

ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ
ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ

เลือกรายวิชา

ขอมูลการเรียนการสอน

รายงานขอมูลบริการชุมชน

ขอมูลบริการชุมชม

D1 le_clinic_topic

ผู ดูแล
ระบบ

รายงานจดัการขอมูลเวบ็ไซด

ผู ใชงานทัว่ไป

D3 le_learning

ขอมูลงานบริการชุมชน

รายงานขอมูลการคนหา

ขอมูลการคนหา

ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ

ขอมูลงานบริการชุมชน

D3

D6 le_research ขอมูลงานวจิยัทางกฎหมาย

ขอมูลการเรียนการสอน

1.0

ตรวจสอบ
สิทธ์ิการใชงาน

2.0

จัดการเจาหนาที่
ระบบ

3.0

จัดการขอมูลบริการ
การเรียนการสอน

4.0

จัดการขอมูล
บริการชุมชนและสังคม

7.0

จัดการเวบ็ไซด

8.0

คนหาขอมูล

สิทธ์ิการใชงาน

ช่ือและรหสัผานเขาสูระบบ

ผู ดูแลระบบ

ขอมูลการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน

รายงานการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน

ขอมูลจดัการเวบ็ไซด

5.0

จัดการขอมูล
งานวจิัยทางกฎหมาย

ขอมูลงานวจิยัทางกฎหมาย

รายงานขอมูลงานวิจยัทางกฎหมาย

ขอมูลงานวิจยัทางกฎหมาย

le_learning

ขอมูลบุคลากร

D5 le_member
ขอมูลการเขาใชระบบ

D2 le_courseD9 le_teacher

D4 le_link

ขอมูลคณาจารย

D5 le_member

D6 le_research

D7 le_research_files
ขอมูลไฟลงานวิจยัทางกฎหมาย

ขอมูล Link

D9 le_personnel

D5 le_member

le_clinic_topicD1

D8 le_search
รายงานขอมูลสถิติการคนหา

9.0

จัดการรายวชิา

รายงานขอมูลรายวิชา ขอมูลรายวชิา

ขอมูลรายวชิา

6.0

จัดการ Link

ขอมูล Link

รายงานขอมูล Link

เจาหนาท่ีระบบ

รายงานขอมูลการเรียนการสอน

D10 le_research_co_author
ขอมูลผูวจิยั

D11 le_categories
ขอมูลหมวดหมู

D11 le_categories ขอมูลหมวดหมู

D11 le_categoriesขอมูลหมวดหมู

ช่ือและรหสัผานเขาสูระบบ

 
รูป 3.2 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ  0 

   

  (1) กระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน เปนกระบวนการท่ีจะทําการตรวจสอบ

สิทธ์ิการใชงานและรหัสผานของผูใชกอนเขาระบบ เพื่อยืนยันตัวตนวาเปนผูใชท่ีมีอยูในระบบจริง 

และผูใชนั้นอยูในระดับใดในระบบ โดยแบงสิทธิการเขาใชงานเปน 2 กลุม คือ ผูดูแลระบบ และ

เจาหนาท่ีระบบ 
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  (2) กระบวนการ 2.0 จัดการเจาหนาท่ีระบบ เปนกระบวนการจัดการขอมูลของผูใชงาน

ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของระบบ สมาชิกสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลสวนตัวของเจาหนาท่ี

ไดแตสิทธ์ิการใชงานนั้นจะถูกกําหนดจากผูดูแลระบบ 

  (3) กระบวนการ 3.0 จัดการขอมูลบริการการเรียนการสอน เปนกระบวนการจัดการ

ขอมูลบริการการเรียนการสอน ไดแก ขอมูลส่ือการเรียนการสอน ขอมูลเอกสารการสอน ขอมูล

รายวิชา และขอมูลแหลงความรูตางๆ ซ่ึงสามารถกระทําการไดโดยเจาหนาท่ีของระบบเทานั้นโดย

กระบวนการท่ี 3.0 แบงเปนกระบวนการยอย ท่ีเรียกวาขอมูลระดับ 1 อีก 3 กระบวนการ แสดงดัง

รูป 3.3 โดยหนาท่ีของแตละกระบวนการยอยมีดังนี้ 

     1) กระบวนการที่ 3.1 เพิ่มส่ือการเรียนการสอน เปนการเพิ่มขอมูลเขาสูระบบซ่ึง
ขอมูลเหลานี้จะปรากฏในหนาแสดงผลของระบบ ไดแก ขอมูลส่ือการเรียนการสอน และขอมูล
เอกสารการสอน  
     2) กระบวนการที่ 3.2 แกไขส่ือการเรียนการสอน กระบวนการนี้เปนการแกไข
ขอมูลตางๆ ท่ีมีในระบบใหขอมูลเปนปจจุบันท่ีสุด ท้ังขอมูลส่ือการเรียนการสอน และขอมูล
เอกสารการสอน  
     3) กระบวนการที่ 3.3 ลบส่ือการเรียนการสอน เปนการลบขอมูลตาง ๆ ท่ีไมตองการ
ใชออกจากระบบ 

 

รูป 3.3 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3.0 
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  (4) กระบวนการ 4.0 การจัดการขอมูลบริการชุมชนและสังคม เปนกระบวนการจัดการ

ขอมูลบริการชุมชนและสังคม ไดแก ขอมูลปรึกษาปญหาทางกฎหมาย ขอมูลคดีท่ีนาสนใจ และ

ขอมูลคําถามถูกผิดเกี่ยวกับกฎหมาย ซ่ึงสามารถกระทําการไดโดยเจาหนาท่ีของระบบเทานั้นโดย

กระบวนการท่ี 4.0 แบงเปนกระบวนการยอย ท่ีเรียกวาขอมูลระดับ 1 อีก 3 กระบวนการ แสดงดัง

รูป 3.4 โดยหนาท่ีของแตละกระบวนการยอยมีดังนี้ 

     1) กระบวนการท่ี 4.1 เพิ่มขอมูลบริการชุมชนและสังคม เปนการเพิ่มขอมูลเขาสู
ระบบซ่ึงขอมูลเหลานี้จะปรากฏในหนาแสดงผลของระบบ ไดแก ขอมูลแบบคําถามเกี่ยวกับ
กฎหมาย และคดีหรือแบบกฎหมายตัวอยาง 
     2) กระบวนการที่ 4.2 แกไขขอมูลบริการชุมชนและสังคม เปนการแกไขขอมูลตางๆ 
ท่ีมีในระบบใหขอมูลเปนปจจุบันท่ีสุด 
     3) กระบวนการที่ 4.3 ลบขอมูลบริการชุมชนและสังคม เปนการลบขอมูลตางๆ ท่ีไม
ตองการใชออกจากระบบ 

 

 
รูป 3.4 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี  4.0  

  (5) กระบวนการ 5.0 การจัดการขอมูลงานวิจัยทางกฎหมาย เปนกระบวนการจัดการ

ขอมูลบริการการเรียนการสอน ไดแก ขอมูลงานวิจัยทางกฎหมาย ขอมูลไฟลงานวิจัย และขอมูล 

Link งานวิจัยทางกฎหมาย ซ่ึงสามารถกระทําการไดโดยเจาหนาท่ีของระบบเทานั้นโดย
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กระบวนการท่ี 5.0 แบงเปนกระบวนการยอย ท่ีเรียกวาขอมูลระดับ 1 อีก 3 กระบวนการ แสดงดัง

รูป 3.5 โดยหนาท่ีของแตละกระบวนการยอยมีดังนี้ 

     1) กระบวนการที่ 5.1 เพิ่มงานวิจัยทางกฎหมาย เปนการเพิ่มขอมูลงานวิจัยเขาสู
ระบบซ่ึงขอมูลท่ีปรากฏในหนาแสดงผลของระบบ ไดแก ขอมูลงานวิจัย 
     2) กระบวนการท่ี 5.2 แกไขงานวิจัยทางกฎหมาย เปนการแกไขขอมูลตางๆ ท่ีมีใน
ระบบใหขอมูลเปนปจจุบันท่ีสุด 
     3) กระบวนการท่ี 5.3 ลบงานวิจัยทางกฎหมาย เปนการลบขอมูลตางๆ ท่ีไมตองการ
ใชออกจากระบบ 

 

รูป 3.5 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี  5.0 

   

  (6) กระบวนการ 6.0 จัดการ Link เปนกระบวนการจัดการ Link เกี่ยวกับกฎหมาย  ซ่ึง

สามารถกระทําการไดโดยเจาหนาท่ีของระบบเทานั้นโดยกระบวนการท่ี 6.0 แบงเปนกระบวนการ
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ยอย ท่ีเรียกวาขอมูลระดับ 1 อีก 3 กระบวนการ แสดงดังรูป 3.6 โดยหนาท่ีของแตละกระบวนการ

ยอยมีดังนี้ 

     1) กระบวนการที่ 6 .1 เพิ่มขอมูล Link  เปนการเพิ่มขอมูลเขาสูระบบซ่ึงขอมูลท่ี
ปรากฏในหนาแสดงผลของระบบ 
     2) กระบวนการท่ี 6 .2 แกไขขอมูล Link เปนการแกไขขอมูลตางๆ ท่ีมีในระบบให
ขอมูลเปนปจจุบันท่ีสุด 
     3) กระบวนการที่ 6 .3 ลบขอมูล Link เปนการลบขอมูลตางๆ ท่ีไมตองการใชออก
จากระบบ 
 

 
รูป 3.6 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ  1  ของกระบวนการท่ี  6.0 

 

  (7) กระบวนการ 7.0 การจัดการเว็บไซต เปนกระบวนการจัดการขอมูลของเว็บไซต 

ไดแก ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ ขอมูลคณาจารย การใหสิทธ์ิแกสมาชิกและเจาหนาท่ี ซ่ึงสามารถ

กระทําการไดโดยเจาหนาท่ีดูแลระบบเทานั้นโดยกระบวนการที่ 7.0 แบงเปนกระบวนการยอย ท่ี
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เรียกวาขอมูลระดับ 1 อีก 5 กระบวนการ แสดงดังรูป 3.7 โดยหนาท่ีของแตละกระบวนการยอยมี

ดังนี้ 

    1) กระบวนการที่ 7.1 เพิ่มช่ือบุคลากร เปนการเพิ่มขอมูลบุคลากรเขาสูระบบ 
     2) กระบวนการท่ี 7 .2 แกไขช่ือบุคลากรเปนการแกไขขอมูลรายช่ือบุคลากรท่ีมีใน
ระบบใหขอมูลเปนปจจุบันท่ีสุด 
    3) กระบวนการท่ี 7 .3 เพิ่มขอมูลเจาหนาท่ีระบบ เปนการเพิ่มขอมูลเจาหนาท่ีของ
ระบบ ท่ีจะสามารถทําการจัดการขอมูลตางๆบนเว็บไซตได 
    4) กระบวนการที่ 7.4 แกไขสิทธ์ิเจาหนาที่ระบบ เปนแกไขสิทธ์ิของเจาหนาท่ีระบบ 
วาตองการใหสามารถใชงานระบบนี้ไดหรือไม 
 

 
รูป 3.7 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ  1  ของกระบวนการท่ี  7.0 
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  (8) กระบวนการ 8.0 คนหาขอมูล เปนกระบวนการในการคนหาขอมูลตางๆ  และการ
แสดงผลขอมูล  ซ่ึงกระบวนการนี้สามารถทําไดโดยผูใชงานท่ัวไป โดยขอมูลในการคนหานั้นจะ
ถูกบันทึกดวยวามีการคนหาจากคําใด และคนหาจากแหลงขอมูลใด 
  (9) กระบวนการ 9.0 จัดการรายวิชา เปนกระบวนการจัดการรายวิชาโดยกระบวนการท่ี 

9.0 แบงเปนกระบวนการยอย ท่ีเรียกวาขอมูลระดับ 1 อีก 3 กระบวนการ แสดงดังรูป 3.8 โดยหนาท่ี

ของแตละกระบวนการยอยมีดังนี้ 

     1) กระบวนการที่ 9 .1 การเพิ่มรายวิชา เปนการเพ่ิมขอมูลเขาสูระบบซ่ึงขอมูลท่ี
ปรากฏในหนาแสดงผลของระบบ 
     2) กระบวนการที่ 9 .2 การแกไขรายวิชา เปนการแกไขขอมูลตางๆ ท่ีมีในระบบให
ขอมูลเปนปจจุบันท่ีสุด 
     3) กระบวนการที่ 9.3 การลบรายวิชา เปนการลบขอมูลตางๆ ออกจากระบบ 
 

 
รูป 3.8 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 9.0 
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 3.2.2 แฟมขอมูล  จัดการตาง ๆ  ในระบบจะมีแฟมขอมูลท่ีจัดเก็บ 15 แฟม ซ่ึงในแผนภาพ
แสดงกระแสการไหลของขอมูลไดกําหนดสัญลักษณของแฟมขอมูลแตละแฟม ดังนี้ 
  (1) D1 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลของบริการดานชุมชนและสังคมหรือคลินิก
กฎหมาย 
  (2) D2 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลรายวิชาของคณะนิติศาสตร ท่ีมีในระบบ 
  (3) D3 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลเก็บขอมูลส่ือการเรียนการสอน 
  (4) D4 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลลิงคเช่ือมโยงตางๆ 
  (5) D5 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลเจาหนาท่ีระบบ 
  (6) D6 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลงานวิจัยเร่ืองกฎหมาย 
  (7) D7 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลไฟลประกอบงานวิจัย 
  (8) D8 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลบันทึกการคนหาในระบบ 
  (9) D9 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลบุคลากรของคณะนิติศาสตร 
  (10)  D10 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลผูวิจัยรวม 
  (11)  D11 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลหมวดหมูกฎหมายของแตละงาน 
  (12)  D12 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 1 
  (13)  D13 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 2 
  (14)  D14 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 3 
  (15)  D15 หมายถึง แฟมขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 4 
 
 3.3 การออกแบบฐานขอมูล 
 ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนคณะนิติศาสตรไดเลือกใชวิธีการ
จัดการฐานขอมูลแบบสัมพันธ  (Relation  Database  Model) โดยเลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลมาย
เอสคิวแอล ในการจัดการและจัดเก็บขอมูล โดยมีแผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูลท้ังหมดใน
ระบบสารสนเทศ  ดังแสดงในรูปท่ี  3.9  ซ่ึงสัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนผัง แสดงดังตาราง 3.1 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 



32 
 

ตาราง 3.2 แสดงสัญลักษณท่ีใชในการแสดงความสัมพนัธระหวางขอมูล 
สัญลักษณ ความหมาย 

 

แทนตาราง  (Table)  โดยชองวางดานบนเปน
บริเวณช่ือตาราง ชองดานลางแสดงช่ือเขตขอมูล  
(Filed)  หากชื่อเขตขอมูลใดขีดเสนใต  หมายถึง
เขตขอมูลนั้นมีคุณสมบัติเปนคียหลัก 

 

แทนความสัมพันธแบบ  หนึ่ง  ตอ  หนึ่ง 

(One  to  One) 

คือ การแสดงความ สัมพันธ ของขอมูลของเอ็นทิตี
หนึ่งวา มีความสัมพันธกับขอมูลอยางมากหน่ึง
ขอมูลกับอีกเอ็นทิตีหนึ่ง ในลักษณะหนึ่งตอหนึ่ง  

 

 

แทนความสัมพันธแบบ  หนึ่ง  ตอ  กลุม 

(One  to  Many)  

คือ การแสดงความ สัมพันธ ของขอมูลของเอ็นทิตี
หนึ่งวามีความสัมพันธกับขอมูลหลายขอมูลกับอีก
เอ็นทิตีหนึ่ง เชน ความสัมพันธของลูกคาและคําส่ัง
ซ้ือเปนแบบหน่ึงตอกลุม  คือ  ลูกคาแตละคน
สามารถส่ังซ้ือไดหลายคําส่ังซ้ือ  โดยแตละคํา
ส่ังซ้ือมาจากลูกคาเพียงคนเดียว 

 

แทนความสัมพันธแบบ  กลุม  ตอ  กลุม  (Many  
to  Many) 

คือ การแสดงความ สัมพันธของขอมูลของสอง
เอ็นทิตีในลักษณะกลุมตอกลุม เชนความสัมพันธ
ระหวางคําส่ังซ้ือกับสินคาเปนแบบ กลุมตอกลุม
คือ  แตละคําส่ังซ้ืออาจส่ังซ้ือสินคาไดมากกวา 1  
ชนิด และในสินคาแตละชนิด อาจปรากฏอยูใน
คําส่ังซ้ือไดมากกวา 1  คําส่ังซ้ือ 
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รูป 3.9 แสดงความสัมพันธของฐานขอมูล 
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 3.3.1  ตารางขอมูลและรายละเอียดของฐานขอมูล  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนคณะนิติศาสตร  เลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ในการจัดเก็บขอมูล 
โดยแบงเปนตารางขอมูลท้ังหมด 15 ตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 3.3 แสดงสัญลักษณตามมาตรฐานการออกแบบ  

ลําดับ 
ชื่อตาราง 

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อตารางภาษาไทย 

รายละเอียดของฐานขอมูล  
(แฟมขอมูลท่ีเก่ียวของ) 

1 le_clinic_topic ตารางขอมูลคลินิก
กฎหมาย 

เก็บขอมูลของคลินิกกฎหมาย (D1) 

2 le_course ตารางรายวิชา เก็บขอมูลรายวิชาของคณะนิติศาสตร ท่ี
มีในระบบ (D2) 

3 le_learning ตารางส่ือการเรียน
การสอน 

เก็บขอมูลส่ือการเรียนการสอน (D3) 

4 le_link ตารางลิงคตางๆ เก็บขอมูลลิงคเช่ือมโยงตางๆ (D4) 

5 le_member ตารางเจาหนาท่ี
ดูแลระบบ 

เก็บขอมูลเจาหนาท่ีระบบ (D5) 

6 le_research ตารางงานวิจยั เก็บขอมูลงานวิจัยเร่ืองกฎหมาย (D6) 

7 le_research_files ตารางไฟล
ประกอบงานวจิัย 

เก็บขอมูลไฟลประกอบงานวจิัย (D7) 

8 le_search ตารางบันทึกการ
คนหา 

เก็บขอมูลบันทึกการคนหาในระบบ 
(D8) 

9 le_personnel ตารางบุคลากร เก็บขอมูลบุคลากรของคณะนิติศาสตร 
(D9) 

10 le_research_co_author ตารางผูวิจัยรวม เก็บขอมูลผูวิจยัรวม (D10) 

11 le_categories ตารางหมวดหมู
กฎหมายของงาน
แตละงาน 

เก็บขอมูลหมวดหมูกฎหมายของแตละ
งาน (D11) 

12 le_legal_category ตารางประเภทของ
กฎหมายระดบั 1 

เก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 1 
(D12) 
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ตาราง 3.3 แสดงสัญลักษณตามมาตรฐานการออกแบบ (ตอ) 

ลําดับ 
ชื่อตาราง 

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อตารางภาษาไทย 

รายละเอียดของฐานขอมูล  
(แฟมขอมูลท่ีเก่ียวของ) 

13 le_legal_a ตารางประเภทของ
กฎหมายระดบั 2 

เก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 2 
(D13) 

14 le_legal_b ตารางประเภทของ
กฎหมายระดบั 3 

เก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 3 
(D14) 

15 le_legal_c ตารางประเภทของ
กฎหมายระดบั 4 

เก็บขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 4 
(D15) 

  
 3.3.2  รายละเอียดโครงสรางตารางตางๆ ในฐานขอมูล โครงสรางตารางในฐานขอมูลแตละ
ตารางมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_clinic_topic 
ตารางขอมูล : le_clinic_topic 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลของคลินิกกฎหมาย 

Primary Key : topic_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล  ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

topic_id int 
(auto_increment) 

4 รหัสขอมูลคลินิก
กฎหมาย 

1 

member_id varchar 13 รหัสลําดับเจาหนาท่ี
ระบบ 

3521200013018 

topic_type varchar 8 ประเภทขอมูล
คลินิกกฎหมาย 

question 

topic_title varchar 255 ช่ือขอมูลคลินิก
กฎหมาย 

การขอเปนผูจดัการ
มรดก 

topic_details text 65535 รายละเอียดขอมูล
คลินิกกฎหมาย 

เนื่องจากคุณแมได
เสียชีวิตลงต้ังแต... 
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ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_clinic_topic (ตอ) 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล  ขนาด 

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

topic_author varchar 100 ผูปอนขอมูล kanjana 

topic_email varchar 40 E-Mail  
ของผูปอนขอมูล 

kanjana_gspa@hotmail
.com 

topic_date varchar 11 รูปแบบคา 
timestamp วันเวลา
ท่ีโพสขอมูลคร้ัง
สุดทาย หนวย
วินาที 

1273462965 

topic_file varchar 50 ไฟลประกอบขอมูล clinic1297178605.doc 

topic_public int 4 สถานะของการ
แสดงผล 

1 

topic_status int 4 สถานะของการ
ตอบคําถาม 

1 

topic_comment text 65535 การตอบคําถาม การจัดการมรดกนั้น... 
topic_counter int 4 จํานวนผูเขาชม 11 

topic_client_ip varchar 15 IP Address 10.58.48.100 

topic_real_ip varchar 15 IP Address จริง 202.28.248.122 

หมายเหต ุ

  การเก็บขอมูล topic_public มีรูปแบบดังนี ้
  0  แทน ไมตองการเผยแพร 
  1 แทน อนุญาตใหเผยแพร 
 การเก็บขอมูล  topic_status มีรูปแบบดังนี ้
  0 แทน ยังไมไดตอบคําถาม 

                 1 แทน ตอบคําถามแลว 

 
 
 



37 
 

ตาราง 3.5 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_course 
ตารางขอมูล : le_course 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลรายวิชาของคณะนิตศิาสตรท่ีมีในระบบ 

Primary Key : cid 

Foreign Key : personnel_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

cid int(auto_increment) 4 รหัสลําดับ
รายวิชา 

1 

course_id int 4 รหัสรายวิชา 176220 

personnel_id varchar 4 รหัสบุคลากร UA23 

course_name varchar 255 ช่ือรายวิชา FUNDAMENTAL 
BUSINESS LAW 

 
ตาราง 3.6 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_learning 

ตารางขอมูล : le_learning 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลส่ือการเรียนการสอน 

Primary Key : learning_id 

Foreign Key : personnel_id, course_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

learning_id int 
(auto_increment) 

4 รหัสขอมูลส่ือ
การเรียนการ

สอน 

270 

personnel_id varchar 4 รหัสบุคลากร UA23 

course_id varchar 6 รหัสรายวิชา 176220 

member_id varchar 13 รหัสลําดับ
เจาหนาท่ีระบบ 

3521200013018 

learning_type varchar 8 ประเภทของส่ือ
การเรียนการ

สอน 

document 

learning_title varchar 255 ช่ือส่ือการเรียน ภาษีเงินไดบุคคล 
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ตาราง 3.6 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_learning (ตอ) 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

learning_term int 4 ภาคการศึกษา 532 

learning_last_seen varchar 11 รูปแบบคา 
timestamp วัน
เวลาท่ีเขาถึง

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
หนวยวินาที 

1297073285 

learning_link varchar 100 ลิงคเช่ือมโยง
ขอมูลส่ือการ
เรียนการสอน 

e1297073285.ppt 

learning_counter int 4 จํานวนผูเขาชม
ส่ือการเรียนการ

สอน 

11 

หมายเหต ุ

  การเก็บขอมูล learning_type มีรูปแบบดังนี ้
     document  แทน ส่ือการเรียนการสอนท่ีเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

                vdofile    แทน ส่ือการเรียนการสอนท่ีเปนไฟล VDO 

                youtube   แทน ส่ือการเรียนการสอนท่ีเปนไฟลจาก Youtube 

 
ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_link 

ตารางขอมูล : le_link 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลลิงคแหลงเช่ือมโยงตางๆ 

Primary Key : link_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

link_id int 
(auto_increment) 

4 รหัสลําดับขอมูล
แหลงเช่ือมโยง 

1 

link_category varchar 8 ประเภทของ
แหลงเช่ือมโยง 

learning 
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ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_link (ตอ) 
link_type varchar 2 ประเภท

แหลงขอมูลใน/
นอกประเทศ 

th 

link_name varchar 255 ช่ือแหลงขอมูล C.B. Law Office    
link_url varchar 255 ท่ีอยูแหลงขอมูล http://www.cblaw.co.th/ 

 
ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_member 

ตารางขอมูล : le_member 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ 

Primary Key : member_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

member_id varchar 13 รหัสลําดับเจาหนาท่ี
ระบบ 

3521200013018 

member_user varchar 30 ช่ือในการเขาระบบ pongpipat 
member_pwd varchar 32 รหัสผานในการเขา

ระบบ 

1465151a843d42f 
f1152d7847ab64f30 

member_name varchar 100 ช่ือของเจาหนาท่ี
ระบบ 

นายพงศพพิัฒน 
ชาวเขลางค 

member_email varchar 100 อีเมลของเจาหนาท่ี
ระบบ 

pongpipat@mail.co
m 

member_level char 1 สิทธ์ิในการเขาถึง
ระบบ 

3 

member_last_login varchar 11 รูปแบบคา timestamp 
วันเวลาท่ีใชงานคร้ัง
สุดทาย หนวยวินาที 

1298379997 
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ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_member (ตอ) 
หมายเหต ุ

  การเก็บขอมูล member_level มีรูปแบบดังนี้ 
  0  แทน ระงับการใชงาน 

  1 แทน เจาหนาท่ีระบบ 

                 2 แทน คณาจารย 
  3 แทน ผูดูแลระบบ 

 

 
ตาราง 3.9 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_research 

ตารางขอมูล : le_research 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลงานวิจยัเร่ืองกฎหมาย 

Primary Key : research_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

research_id int 
(auto_increment) 

4 รหัสลําดับงานวิจยั 2 

member_id varchar 13 รหัสลําดับ
เจาหนาท่ีระบบ 

3521200013018 

research_title varchar 255 ช่ืองานวิจยั กระบวนการ
คุมครองสิทธิ... 

research_author text 65535 เจาของงานวจิยั วสุ สิงหัษฐิต 

research_fund varchar 8 แหลงทุนงานวิจัย external 
research_year int 4 ปท่ีเผยแพร local 
research_info text 65535 รายละเอียดงานวิจยั การศึกษาวิจยั... 
research_timepost varchar 11 รูปแบบคา 

timestamp เวลาท่ี
ปอนงานวจิัยหนวย
วินาที 

1256745438 
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ตาราง 3.9 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_research (ตอ) 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

research_last_seen varchar 11 รูปแบบคา 
timestamp วันเวลา
ท่ีเขาถึงขอมูลคร้ัง
สุดทาย หนวย
วินาที 

1256745438 

research_counter int 4 จํานวนผูเขาชม
งานวิจยั 

34 

 
ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_research_files 

ตารางขอมูล : le_research_files 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลไฟลประกอบงานวิจยั 

Primary Key research_files_id 

Foreign Key : research_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

research_files_id int 
(auto_increment) 

4 รหัสลําดับ
ไฟล
ประกอบ
งานวิจยั 

6 

research_id int 4 รหัส
งานวิจยั 

7 

research_files varchar 100 ช่ือไฟล research_1abs.docx 

research_files_description varchar 255 คําอธิบาย
ไฟล 

เอกสารประกอบ 

research_file_no int 4 ลําดับไฟล 1 

research_file_counter int 4 จํานวนคร้ัง
การเขาถึง
ไฟล 

12 
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ตาราง 3.11 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_search 
ตารางขอมูล : le_search 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลบันทึกการคนหาในระบบ 

Primary Key search_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง
ขอมูล 

search_id int (auto_increment) 4 รหัสลําดับของ
การคนหา 

32 

search_keyword varchar 255 คําท่ีใชในการ
คนหา 

แรงงาน 

search_type varchar 8 ประเภทของการ
คนหา 

learning 

หมายเหต ุ

  การเก็บขอมูล search_type มีรูปแบบดังนี ้
  learning  แทน ส่ือการเรียนการสอน 

  research  แทน งานวิจยัทางกฎหมาย 

  clinic      แทน คลินิกกฎหมาย 

 
ตาราง 3.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_personnel 

ตารางขอมูล : le_personnel 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลบุคลากรของคณะนิติศาสตร 
Primary Key personnel_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

personnel_id varchar 4 รหัสอาจารย UA04 

personnel_prename varchar 20 คํานําหนาช่ือ
อาจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

personnel_dr varchar 3 คํานําหนา กรณี
ท่ีเปน ดร. 

ดร. 

personnel_name varchar 100 ช่ือ-สกุล  สมชาย  
ปรีชาศิลปกุล 
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ตาราง 3.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_personnel (ตอ) 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

personnel_type varchar 1 ประเภทของ
บุคลากร 

T 

หมายเหต ุ

  การเก็บขอมูล personnel _type มีรูปแบบดงันี้ 
  T  แทน คณาจารย 
  E  แทน บุคลากรอ่ืนหรือเจาหนาท่ี 

 
ตาราง 3.13 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_research_co_author 

ตารางขอมูล : le_research_co_author 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลผูวิจัย 

Primary Key co_author_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

co_author_id int 4 รหัสลําดับผูวิจัย 2 

research_id int 4 รหัสงานวิจยั 1 

co_author_name varchar 100 ช่ือ-สกุลผูวิจัย ชาตรี เรืองเดช
ณรงค 

co_author_no varchar 2 ลําดับผูวิจัย 1 

 
ตาราง 3.14 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_categories 

ตารางขอมูล : le_categories 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลหมวดหมูกฎหมายของแตละงาน 

Primary Key row_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

row_id int 4 รหัสลําดับงาน 2 

category_id char 1 รหัสประเภทของ
กฎหมายระดบั 1 

1 

legal_a_id varchar 2 รหัสประเภทของ
กฎหมายระดบั 2 

01 
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ตาราง 3.14 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_categories 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

legal_b_id varchar 2 รหัสประเภทของ
กฎหมายระดบั 3 

03 

legal_c_id varchar 2 รหัสประเภทของ
กฎหมายระดบั 4 

01 

source_id varchar 5 รหัสงาน 1 

source_type varchar 15 ประเภทของงาน research 

 
ตาราง 3.15 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_legal_category 

ตารางขอมูล : le_legal_category 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 1 

Primary Key category_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

category_id int 4 รหัสประเภท
กฎหมาย ระดับ 1 

2 

category_name varchar 100 ช่ือประเภท
กฎหมาย ระดับ 1 

กฎหมาย
มหาชน 

 
ตาราง 3.16 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_legal_a 

ตารางขอมูล : le_legal_a 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 2 

Primary Key legal_a_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

legal_a_id int 4 รหัสประเภท
กฎหมาย ระดับ 2 

01 

category_id int 4 รหัสประเภท
กฎหมาย ระดับ 1 

1 

legal_a_name varchar 100 ช่ือประเภท
กฎหมาย ระดับ 2 

รัฐธรรมนูญ 
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ตาราง 3.17 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_legal_b 
ตารางขอมูล : le_legal_b 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 3 

Primary Key legal_b_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

legal_b_id int 4 รหัสประเภท
กฎหมาย ระดับ 3 

03 

legal_a_id int 4 รหัสประเภท
กฎหมาย ระดับ 2 

01 

category_id int 4 รหัสประเภท
กฎหมาย ระดับ 1 

2 

legal_b_name varchar 100 ช่ือประเภทกฎหมาย 
ระดับ 3 

ลักษณะ 3 
ทรัพย 

 
ตาราง 3.18 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล le_legal_c 

ตารางขอมูล : le_legal_c 

คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทกฎหมาย ระดับ 4 

Primary Key legal_c_id 

ช่ือเขตขอมูล ชนิด
ขอมูล 

ขนาด  
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง
ขอมูล 

legal_c_id int 4 รหัสประเภทกฎหมาย ระดับ 4 01 

legal_b_id int 4 รหัสประเภทกฎหมาย ระดับ 3 02 

legal_a_id int 4 รหัสประเภทกฎหมาย ระดับ 2 01 

category_id int 4 รหัสประเภทกฎหมาย ระดับ 1 2 

legal_c_name varchar 100 ช่ือประเภทกฎหมาย ระดับ 4 หมวด 1 
บุคคล
ธรรมดา 

 


